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Βρυξέλλες, 16 Σεπτεμβρίου 2020

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε σήμερα ότι η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προωθήσει μια βιώσιμη και μετασχηματιστική ανάκαμψη, που θα δώσει στην
Ευρώπη μια παγκόσμια πλατφόρμα για να ηγηθεί σε οικονομικό, περιβαλλοντικό και γεωπολιτικό
επίπεδο.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ

 

Η αντιμετώπιση του κορονοϊού — και η προστασία της υγείας των Ευρωπαίων στο μέλλον

Η πρόεδρος τόνισε ότι είναι ανάγκη να αντληθούν διδάγματα, επισημαίνοντας ότι η Ευρώπη πρέπει να
οικοδομήσει μια ισχυρότερη Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας, να θωρακίσει το πρόγραμμα EU4Health (Η ΕΕ
για την υγεία) έναντι μελλοντικών προκλήσεων και να εξασφαλίσει την κατάλληλη χρηματοδότησή
του, καθώς και να ενισχύσει τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο
Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC).

Δεσμεύτηκε να δημιουργήσει μια ευρωπαϊκή BARDA, δηλ. έναν οργανισμό προηγμένης έρευνας και
ανάπτυξης στον τομέα της βιοϊατρικής, ώστε να ενισχυθεί η ικανότητα της Ευρώπης να αντιμετωπίζει
διασυνοριακές απειλές. Η πρόεδρος ζήτησε να συζητηθεί η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της ΕΕ στον
τομέα της υγείας, στο πλαίσιο της επικείμενης Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης.

 

Μια ΕΕ που προστατεύει

Η πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν τόνισε τη σημασία ενίσχυσης της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς
στην Ευρώπη και της προστασίας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων από εξωτερικούς
κλυδωνισμούς. Υποσχέθηκε να προτείνει ένα νομικό πλαίσιο για τον καθορισμό κατώτατων μισθών,
τονίζοντας ότι «οι κατώτατοι μισθοί αποδίδουν. Ήρθε η ώρα να αποδώσει και η εργασία».

Η πρόεδρος δεσμεύτηκε να αναλάβει δράση για την τόνωση της ενιαίας αγοράς, την ενίσχυση της
Οικονομικής και Κοινωνικής Ένωσης, την πλήρη επαναλειτουργία του χώρου Σένγκεν, την
επικαιροποίηση της βιομηχανικής στρατηγικής της ΕΕ και την προσαρμογή του πλαισίου της για τον
ανταγωνισμό.

 

Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία — μείωση των εκπομπών κατά τουλάχιστον 55 % έως το
2030

Η πρόεδρος αποκάλυψε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να αυξηθεί ο στόχος μείωσης των
εκπομπών για το 2030 από 40 % σε τουλάχιστον 55 %. Έτσι, η ΕΕ θα μπει σε σίγουρο δρόμο για την
επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 και για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που έχει
αναλάβει στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού. Ο μηχανισμός συνοριακής προσαρμογής
άνθρακα θα συμβάλει στο να εξασφαλιστεί ότι και άλλοι θα ακολουθήσουν το παράδειγμα της
Ευρώπης.

Έως το επόμενο καλοκαίρι η Επιτροπή θα αναθεωρήσει όλη τη νομοθεσία της ΕΕ για το κλίμα και την



ενέργεια, ώστε αυτή να καταστεί «κατάλληλη για τον στόχο του 55 %».

Η πρόεδρος ανακοίνωσε επίσης ότι το 30 % του προϋπολογισμού των 750 δισ. ευρώ του #
NextGenerationEU θα αντληθεί μέσω πράσινων ομολόγων. Και το 37 % της χρηματοδότησης θα
επενδυθεί στους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων
εμβληματικών ευρωπαϊκών έργων: υδρογόνο, πράσινα κτίρια και 1 εκατομμύριο σημεία φόρτισης
ηλεκτρικών οχημάτων.

Ζήτησε ένα νέο «ευρωπαϊκό Bauhaus» ως πλατφόρμα συνδημιουργίας για αρχιτέκτονες, μηχανικούς
και σχεδιαστές, με σκοπό τη διαμόρφωση του αρχιτεκτονικού ύφους της εποχής μας, που θα
αντικατοπτρίζει τις φιλοδοξίες μας να καταστεί η Ευρώπη η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος.

 

Ψηφιακή δεκαετία της Ευρώπης

Η πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι «η Ευρώπη πρέπει τώρα να ηγηθεί της πορείας προς την
ψηφιακή μετάβαση. Διαφορετικά, θα υποχρεωθεί να ακολουθήσει την πορεία άλλων.» Ζήτησε ένα
κοινό σχέδιο για την ψηφιακή Ευρώπη, με σαφώς καθορισμένους στόχους για το 2030, όπως η
συνδεσιμότητα, οι δεξιότητες και οι ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες. Ανακοίνωσε επίσης ότι η ΕΕ θα
επενδύσει το 20 % του προϋπολογισμού της πρωτοβουλίας NextGenerationEU στον ψηφιακό τομέα.

 

Μια δυνατή Ευρώπη σε έναν εύθραυστο κόσμο

Η πρόεδρος τόνισε ότι το πολυμερές σύστημα, συμπεριλαμβανομένων του ΟΗΕ, του ΠΟΕ και του ΠΟΥ,
χρήζει αναζωογόνησης και μεταρρύθμισης. Δεσμεύτηκε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει
πρόταση για έναν ευρωπαϊκό νόμο Magnitsky και παρότρυνε τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν την
ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων «τουλάχιστον όσον αφορά τα
ανθρώπινα δικαιώματα και την επιβολή κυρώσεων».

Κάνοντας λόγο για «νέες αρχές με παλιούς φίλους», η πρόεδρος δήλωσε ότι η Ευρώπη είναι έτοιμη να
οικοδομήσει μια νέα διατλαντική ατζέντα με τις ΗΠΑ και να καταλήξει σε συμφωνία με το Ηνωμένο
Βασίλειο, υπό την προϋπόθεση ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα τηρήσει τη συμφωνία αποχώρησης,
πράγμα που αποτελεί «ζήτημα δικαίου, εμπιστοσύνης και καλής πίστης» στο οποίο «δεν θα
υποχωρήσουμε ποτέ».

Η πρόεδρος δεσμεύτηκε για μια δέσμη μέτρων οικονομικής ανάκαμψης για τα Δυτικά Βαλκάνια και
τόνισε τη σημασία των σχέσεων της Ευρώπης με την Αφρική: «όχι μόνο γείτονες…αλλά και φυσικοί
εταίροι».

Τέλος, η πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν δεσμεύτηκε να αξιοποιήσει τη διπλωματική ισχύ και την
οικονομική επιρροή της Ευρώπης για την επίτευξη συμφωνιών που κάνουν τη διαφορά σε ζητήματα
δεοντολογίας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και περιβάλλοντος. Κατέστησε σαφές ότι η ΕΕ επιθυμεί μια
παγκόσμια συμφωνία για τη φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας, αλλά θα προχωρήσει και
μόνη της, αν αυτό δεν καταστεί δυνατόν να επιτευχθεί: «Θέλω η Ευρώπη να είναι παγκόσμιος
υπέρμαχος της δικαιοσύνης.»

 

Ένα νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση

Η πρόεδρος αποκάλυψε ότι την επόμενη εβδομάδα η Επιτροπή θα παρουσιάσει το νέο Σύμφωνο για τη
Μετανάστευση, με μια προσέγγιση που θα βασίζεται στον ανθρωπισμό, την αλληλεγγύη και τη «σαφή
διάκριση μεταξύ εκείνων που έχουν δικαίωμα παραμονής και εκείνων που δεν έχουν». Υποσχέθηκε ότι
η Επιτροπή «θα εντείνει τις προσπάθειές της και θα αναλάβει την ευθύνη» για την αντιμετώπιση της
κατάστασης μετά την πυρκαγιά στο ΚΥΤ της Μόριας, αλλά πρόσθεσε: «Αν εμείς εντείνουμε τις
προσπάθειές μας, τότε περιμένω από όλα τα κράτη μέλη να πράξουν το ίδιο.…Η μετανάστευση είναι
ευρωπαϊκή πρόκληση και όλη η Ευρώπη πρέπει να επωμιστεί τις ευθύνες της.»

 

Κράτος δικαίου

Η πρόεδρος τόνισε ότι η Επιτροπή θα εκδώσει πριν από το τέλος Σεπτεμβρίου την πρώτη ετήσια έκθεσή
της για το κράτος δικαίου, που θα καλύπτει όλα τα κράτη μέλη. Η πρόεδρος, κ. φον ντερ Λάιεν,
δεσμεύτηκε να διασφαλίσει ότι τα κονδύλια της ΕΕ θα δαπανώνται κατά τρόπο που να συνάδει με το
κράτος δικαίου.

 

Αντιμετώπιση του ρατσισμού και καταπολέμηση των εγκλημάτων μίσους και των διακρίσεων



Η πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε ότι η Επιτροπή θα υποβάλει ένα ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης
κατά του ρατσισμού, θα ενισχύσει τους νόμους για τη φυλετική ισότητα και θα επεκτείνει τον κατάλογο
των εγκλημάτων σε επίπεδο ΕΕ, ώστε να περιλαμβάνονται όλες οι μορφές εγκλημάτων μίσους και
ρητορικής μίσους, ανεξάρτητα από το αν έχουν ως βάση τη φυλή, τη θρησκεία, το φύλο ή τη
σεξουαλικότητα. Η Επιτροπή θα διορίσει επίσης για πρώτη φορά έναν/μία συντονιστή/-τρια για την
καταπολέμηση του ρατσισμού. Θα προτείνει στρατηγική για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των
ΛΟΑΤΚΙ και θα ασκήσει πίεση για την αμοιβαία αναγνώριση των οικογενειακών σχέσεων στην ΕΕ.

 

Επιστολή προθέσεων

Η ομιλία της προέδρου κ. φον ντερ Λάιεν συνοδεύεται από «επιστολή προθέσεων» προς τον πρόεδρο
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ. Ντάβιντ Σασόλι, και την καγκελάριο της Γερμανίας, κ. Άνγκελα
Μέρκελ, που ασκεί την εκ περιτροπής Προεδρία του Συμβουλίου. Στην επιστολή παρατίθεται κατάλογος
των πρωτοβουλιών που προτίθεται να προωθήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά το επόμενο έτος,
προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που τέθηκαν στην ομιλία, η οποία είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο
στα αγγλικά, τα γαλλικά και τα γερμανικά και θα είναι σύντομα διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ.

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στην ειδική ιστοσελίδα και σε ενημερωτικό δελτίο που συνοψίζει
τις κυριότερες πρωτοβουλίες που εξαγγέλθηκαν στην ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης το 2020.

Μάθετε περισσότερα για τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή φον ντερ Λάιεν υλοποίησε τις δεσμεύσεις
της κατά το πρώτο έτος της θητείας της εδώ.
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